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A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Charakteristika školy 

 

Název školy:   Základní škola Valašské Meziříčí, Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková 

organizace 

Sídlo školy:   Žerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 

Zřizovatel školy: Město Valašské Meziříčí, právní forma: obec, IČ : 00 304 387 

Právní forma:  Příspěvková organizace od 1. 1. 1993  

IČ:      45211353 

 Škola je právnickou osobou ve smyslu § 18 zákona č. 509/90 Sb. - škola s 

právní subjektivitou 

Ředitel školy:   Mgr. Milan Knápek, Juřinka 93, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 

        Mgr. Zdeněk Stromšík, Poličná 407,  PSČ 757 01, statutární zástupce  

 

Datum zahájení činnosti:                    4. 9. 1978 

 

Datum zařazení do sítě škol:            1. 1. 2005 se změnou k  29. 3. 2007, 1. 9. 2009, 1. 9. 2016 

 

Kapacita školy:                                    Škola            - 400 žáků  

                      Družina          - 150 žáků 

                                                               Školní klub     - neuvádí se cílová kapacita 

                      Školní jídelna - 600 strávníků 

 

Základní údaje o součástech : ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina a školní jídelna 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO          102 229 724 kapacita             400                        

ŠKOLNÍ DRUŽINA IZO          120 400 073                        kapacita             150                   

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO          103 092 676                        kapacita             600                     

ŠKOLNÍ KLUB IZO          173 100 473  kapacita neuvádí se 

 

Rada školy: tříčlenná, zvolena dne 5. 12. 2017: předseda Mgr. Jarmila Povalová, Ing. Pavel 

Pustějovský, Jiří Stodůlka 

Občanská sdružení působící při škole: Rada rodičů, Školní sportovní klub AŠSK 

 

Organizace vzdělávání a výchovy 

 

Vzdělávací program školy:  

Vyučovalo se podle vzdělávacího programu  ŠVP ZV „ Škola dobrého startu“. 

 

  v ročnících počet žáků 

ŠVP Škola dobrého startu 1. - 9. 395 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů  

 



Přehled odchozích a příchozích pedagogických pracovníků 

P. č. 
Pracovní zařazení, 

funkce 
úvazek 

Kvalifikace, 

aprobace 
Věk 

Praxe (započtená dle 

PAM) 

1. ředitel 1 1. stupeň 54 30 

2. zástupce ředitele 1 M – BV 55 31 

3. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 49 25 

4. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 49 16 

5. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 30 5 

6. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 54 30 

7. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 43 19 

8. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 61 39 

9. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 46 16 

10. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 58 34 

11. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 57 33 

12. učitelka 1. stupně 1 1. stupeň 46 12 

13. učitel 1. stupně 1 1. stupeň 43 19 

14. učitelka 2. stupně 1 Čj - D 45 18 

15. učitelka 2. stupně 1 Aj 48 5 

16. učitelka 2. stupně 1 M – Ch 45 19 

17. učitelka 2. stupně 1 M - Př 58 34 

18. učitel 2. stupně 1 Př – Z - Aj 44 20 

19. učitelka 2. stupně 1 Aj 45 21 

20. učitelka 2. stupně 1 Př – Ov - Čj 41 15 

21. učitelka 2. stupně 1 F - M 58 34 

22. učitel 2. stupně 1 IKT 39 13 

23. učitelka 2. stupně 1 Vv - M 51 25 

24. učitelka 2. stupně 1 Aj 41 14 

25. vedoucí vychovat. ŠD 1 SPŠ vychovat. 42 19 

26. vychovatelka ŠD 1 SPŠ – učit.MŠ. 32 3 

27. vychovatelka ŠD 0,5 SPŠ – vych. 41 8 

28. vychovatelka ŠD 0,5 PF – vych. 29 7 

29. Vychovatelka ŠD 0,5 konzervatoř 34 4 

30. učitel 2. stupně 0,4 Hv 47 20 

31. učitelka 2. stupně 1 Rj - Nj 60 36 

32. učitelka 2. stupně 1 Čj - D 44 20 



Nastoupili Školní rok 2018/19 Školní rok 2019/20 

3 2 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

0 0 1 1 

 

 

 

Přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků 

 

Výuka je plně aprobovaná. 

 

Přehled aprobovanosti výuky  

Předmět 

Celkový 

počet 

hodin 

týdně 

Vyučováno s odbornou a 

pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné a 

pedagogické způsobilostí 

Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 
Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 

Matematika I. st. 46 11 46 100 0 0 0 

Prvouka 10 6 10 100 0 0 0 

Český jazyk I.st. 84 11 84 100 0 0 0 

Přírodověda 5 2 5 100 0 0 0 

Vlastivěda 11 4 44 100 0 0 0 

Matematika II. st. 36 3 36 100 0 0 0 

Český jazyk II. st. 36 3 36 100 0 0 0 

Chemie 8 1 8 100 0 0 0 

Fyzika 12 2 12 100 0 0 0 

Anglický jazyk I. 

stupeň 

24 3 24 100 0 0 0 

Anglický jazyk II. 

stupeň 

24 3 24 100 0 0 0 

 

 

 Přehled nepedagogických pracovníků školy: 

 

FUNKCE 

ekonomka školy 

administrativa 

úklid 

úklid 

úklid 

úklid 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny 

školník 



            

 

Asistent pedagoga:   

 

ÚVAZEK 

0,6389 

0,8889                              

0,75 

0,6389 

0,75 

0,5 + 0,5 

0,5 

1,0 

0,75 

1,00 

 

 
Semináře DVPP 

   

     

 

 

Výkon státní správy 

 

Druh a počet vydaných správních rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí ředitele vykonaná 

podle §3, odst. 2) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozhodnutí ředitele     Počet Odvolání 

Odklad školní docházky       10     0 

Zařazení do třídy       44     0 

Jiné       16     0 

 

 

Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok 

Podařilo se splnit hlavní úkoly – zachovat počet tříd pro příští školní rok. Již několik let po sobě 

se nám daří držet téměř sto procentní naplněnost školy s tím, že několik málo volných míst do 

plné kapacity si necháváme pro klienty dětského domova a Azylového domu pro matky s dětmi, 

protože obě instituce patří do naší spádové oblasti. Rovněž úspěšně pracujeme s inkluzí. 

 

Školská rada 

Tříčlenná rada školy se schází pravidelně, schvaluje příslušné dokumenty školy. Na zasedání je 

pravidelně zván ředitel školy, v případě potřeby i učitelé. Při hodnocení hospodářských 

záležitostí je zvána ekonomka školy.  

 

Spolupráce s rodiči, školami 

Při spolupráci s rodiči velmi dobře a spolehlivě pracuje Rada rodičů, která je složena ze 

zástupců rodičů z každé třídy. Tito zástupci jednak prezentují názory rodičů na pravidelných 

schůzkách a naopak tlumočí rodičům poznatky a informace získané na těchto schůzkách. Tímto 



se značně usnadní komunikace mezi vedením školy a jednotlivými rodiči. Schůzkám této rady je 

vždy přítomen někdo z vedení školy. 

Spolupracujeme s ISŠ v oblasti chemie, kde navštěvujeme jejich vybavené laboratoře a s SPŠS, 

kde navštěvujeme dílny s žáky šestých ročníků. 

  

Spolupracujeme s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

KPPP Valašské Meziříčí – v oblasti diagnostiky žáků (integrace, výchovné poradenství) 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči ve Valašském Meziříčí 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené Kroměříž 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakové postižení Zlín                                                                                                                                                                                              

Úřad práce Vsetín – volba povolání 

Dětské krizové centrum Valašské Meziříčí – pomoc problémovým žákům 

TJ Valašské Meziříčí – pronájem tělocvičny, organizace lyžařských kurzů, zapůjčení atletické 

dráhy 

Městská knihovna Valašské Meziříčí – besedy, nabídka knižních novinek, pasování žáků 1. 

ročníků 

Policie ČR Valašské Meziříčí  - besedy, ukázkové akce pro žáky 

Městská policie Valašské Meziříčí – zajišťování akcí při MDD, ochrana areálu, pronájem 

tělocvičny 

Městské lesy Valašské Meziříčí – výsadba zeleně, stromky pro Vánoční besídky, exkurze 

Nemocnice Valašské Meziříčí – besedy s lékaři, preventivní prohlídky 

DEZA Valašské Meziříčí  - sponzor školy 

CABOT Valašské Meziříčí – sponzor školy  

PF, SŠ  - praxe budoucích učitelů a vychovatelů 

 

 

Odborová organizace při ZŠ Žerotínova nebyla zřízena. 

 

Poradenské služby 

 

Zpráva o výchovném poradenství  

 

Výchovná poradkyně (VP) pracuje na ZŠ Žerotínova již 14 let ve stejném personálním obsazení.  

Spolupracuje s  KPPP Zlín pracoviště Valašské Meziříčí, Vsetín a Kroměříž, s SPC Kroměříž, 

Olomouc, Zlín a Valašské Meziříčí, se zástupci Dětského domova Valašské Meziříčí, Azylového 

domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, Charity Valašské Meziříčí a také s pracovníky 

Odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ Valašské Meziříčí. 

 

Nejčastější výchovné problémy 

 

V letošním školním roce se jednalo převážně o práci se žáky VI. A třídy (nevhodné chování, 

vulgární vyjadřování některých žáků, ubližování si navzájem – až s prvky šikany, napadání se 

apod.). Při řešení problémů ve třídě jsem spolupracovala především s TU a s vedením školy. Se 

třídou pracovala také psycholožka PhDr. Martina Jandorová, která 6. 12. 2019 strávila v kolektivu 

třídy celý den. Provedla také dotazníkové šetření, s jehož výsledky byli rodiče seznámeni  na třídní 

schůzce 21. 1. 2020. Výchovné problémy se objevily i v VIII. A (nevhodné chování žáků k sobě 

navzájem, provokace, urážky, napadání). Tyto situace řeším ve spolupráci s vedením školy (ředitel 

školy je zároveň i metodik prevence), třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími. V případě potřeby 



se obracíme na odborníky – psychology v Krizovém centru a středisku výchovné péče ve Valašském 

Meziříčí. 

I v ostatních třídách se vyskytovaly drobné problémy s chováním, ale méně často (nevhodné 

chování ke spolužákům, porušování školního řádu, agresivita žáků, provokace, urážky, vulgární 

vyjadřování apod.). 

Spolupráce s TU, ostatními vyučujícími i vedením školy je při řešení problémů velmi dobrá. 

Časté byly i konzultace se zástupci Dětského domova ve Val. Meziříčí – řešení prospěchu a 

zejména problémového chování některých žáků. Zástupce DD se pravidelně účastní pedagogických 

rad, pravidelně se také informuje o chování a prospěchu žáků z DD. Spolupráce s vedením i 

pracovníky DD je velmi dobrá. 

Proběhlo také několik případových konferencí, kterých se zúčastnily i pracovníci OSPODu VM. 

 

Systém kontaktů s žáky 

 

Pro všechny žáky školy jsou vypsány konzultační hodiny, v případě potřeby mohou ale přijít 

kdykoliv. Většinou přicházejí mimo konzultační hodiny a to v době, kdy potřebují radu či pomoc 

(nejčastěji před vyučováním a o velké přestávce). Případné problémy pak řeším ihned v odpoledních 

hodinách. Žáci přicházejí i se soukromými problémy. 

 

 

Dostupnost informací pro žáky, volba povolání 

 

Žáci 9. ročníku jsou pravidelně informováni o všem, co se týká volby povolání a přijímacího řízení 

prostřednictvím nástěnky ve třídě, popř. informacemi od výchovných poradců jednotlivých 

středních škol nebo přímo informacemi od výchovné poradkyně.  

V době uzavření škol nařízením vlády ČR byli žáci o novinkách a změnách v přijímacím řízení 

pravidelně informováni prostřednictvím e-mailů. 

 

Systém kontaktů s rodiči 

 

Pro rodiče jsou vypsány konzultační hodiny, mají ale také možnost domluvit si schůzku kdykoliv 

podle jejich potřeb a možností. Samozřejmě je možná i konzultace po telefonu. Všechny tyto 

alternativy rodiče využívají.  

Rodiče žáků 9. ročníku byli o způsobu přijímacího řízení a problematice volby povolání 

informováni na mimořádné schůzce 12. 11. 2019. Nové informace mohli také získat na třídních 

schůzkách, popř. při následných individuálních konzultacích. Na třídní schůzce 21. 1. 2019 byl 

všem rodičům žáků 9. ročníku a zájemcům o studium ze 7. a 5. ročníku předán informativní letáček 

o přijímacím řízení 2020-2021. Rodiče využívali i konzultační hodiny a možnost si konzultaci 

domluvit.  

V době uzavření škol nařízením vlády ČR byli rodiče o novinkách a změnách v přijímacím řízení 

pravidelně informováni prostřednictvím e-mailů. 

 

Rozmisťovací řízení 

 

V letošním roce končí povinnou školní docházku 39 žáků 9. ročníku a 4 žáci 8. ročníku.  

Z důvodu uzavření škol nařízením vlády ČR došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek, které se 

konaly 8. a 9. 6. 2020. Přijímací řízení není ukončeno, z tohoto důvodu není v této chvíli možné 

uvést, na kterých středních školách budou žáci studovat. 

Na víceleté gymnázium podali přihlášku 4 žáci ze 7. ročníku. 

 



Úroveň profesního poradenství 

 

Díky informacím získaným na úvodní schůzce VP v KPPP VM 15. 10. 2019, informacím 

z jednotlivých SŠ, návštěvě výchovných poradců některých SŠ na naší škole, exkurzí do některých 

SŠ ve městě a informacím získaným o této problematice na internetu si myslím, že je profesní 

poradenství na naší škole dobré. 

Je realizováno v několika krocích 

- žáci 8. ročníku mají „Volbu povolání“ v rámci předmětu Pracovní činnosti.  

- žáci 9. ročníku mají možnost v listopadu až únoru navštívit dny otevřených dveří na 

jednotlivých SŠ 

- školu také navštěvují zástupci SŠ, aby žáky informovali o možnostech studia, některé SŠ 

pořádají pro žáky i přednášky – např. 

- 4. 12. 2019 – „Vědecký festival“ na ISŠ COP VM -  spojeno s prezentací školy 

- 9. 10. 2019 se žáci 9. ročníku zúčastnili „Technického jarmarku“ – navštívili 2 místní firmy – 

Block a CBG 

- Poradenská činnost je poskytována i rodičům. 

- Bohužel z důvodu uzavření škol letos neproběhla beseda s pracovníkem IPS ÚP Vsetín ani 

Veletrh pracovních příležitostí ve Val. Meziříčí, kde mají žáci možnost se blíže seznámit 

s firmami z VM a okolí, popř. se SŠ, které pro tyto firmy studenty připravují. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

I v letošním školním roce jsme pracovali se žáky, kteří mají podpůrná opatření 1. až 4. stupně.  

Většina žáků pracuje  podle IVP, který na začátku školního roku zpracovává TU spolu s VP a učiteli 

jednotlivých předmětů, popř. se dvěma učitelkami prvního stupně, které byly v tomto školním roce 

pověřeny speciálně pedagogickou péčí nebo se speciální pedagožkou, která ve škole působí. 

Spolupracujeme s KPPP Valašské Meziříčí, Vsetín a Kroměříž, s SPC Kroměříž (návštěva školy 19. 

11. 2019), Olomouc, Zlín a Valašské Meziříčí  ( návštěva školy 27. 8. 2019 a 17. 12. 2019). 

Zástupci KPPP i SPC úzce spolupracují s VP, TU i ostatními vyučujícími.  

Ve škole pracuje 8 asistentek pedagoga. Škola má bezbariérový přístup a schodišťovou plošinu pro 

bezproblémový přesun vozíčkářů do 1. patra. 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 

 

Ve škole je 52 žáků se SVP, kteří mají přiznaná podpůrná opatření. K 14. 6. 2020 to bylo 8 žáků s 

PO 1. stupně, 28 žáků s podpůrnými opatřeními 2. stupně, 15 žáků s podpůrnými opatřeními 3. 

stupně a 1 žák s PO 4. stupně. 

 

Žáci se zdravotním znevýhodněním  

Ve škole jsou i žáci se zdravotním znevýhodněním. I tito mají právo na respektování svých 

speciálních vzdělávacích potřeb. Jedná se o 7 žáků  (převážně s diagnózou diabetes melitus). 

 

Žáci se sociálním znevýhodněním 

 

V tomto školním roce jsme pracovali také se žáky se sociálním znevýhodněním. Nutné byly časté 

konzultace s KPPP VM, pracovnicemi OSPOD, Charitou Valašské Meziříčí a rodiči. 

 

Kvalita vzájemné komunikace  

 



Komunikaci s TU i jednotlivými učiteli hodnotím jako velmi dobrou. Informace si vzájemně 

vyměňujeme nejen na pravidelných poradách, ale problémy (hlavně výchovné) řešíme také 

individuálními konzultacemi. Nejčastěji byly konzultovány problémy integrovaných žáků a žáků s 

problémovým chováním.  

S TU pravidelně konzultuji i podávání návrhů na vyšetření v KPPP a SPC. V letošním školním roce 

bylo odesláno 22 žádostí o vyšetření žáků v KPPP, popř. v SPC. Převážně se jednalo o kontrolní 

vyšetření žáků, protože v době uzavření škol PPP ani SPC nové klienty nepřijímaly. 

Pravidelně spolupracuji také se speciálními pedagožkami a ostatními učiteli vedoucími 

pedagogickou intervenci, a to nejen při tvorbě IVP, ale také při hledání nových možností, jak s 

dětmi se SVP pracovat.  

Velmi dobrá je i spolupráce s  vedením školy. 

 

Účast na školeních a seminářích 

 

10. 9. 2019 - – seminář „Práce učitele se žáky se specifickými problémy“ – PhDr. Jan Svoboda – 

MěÚ Valašské Meziříčí 

7. 10. 2019 – Setkání VP a zástupců IPS ÚP Vsetín – ÚP Valašské Meziříčí 

15. 10. 2019 - regionální porada výchovných poradců ZŠ Zlínského kraje ( KPPP VM) 

31. 10. 2019 – Schůzka školních garantů projektu APIV – inkluzivní vzdělávání – ZŠ Dřevnická 

Zlín 

4. 12. 2019 – školení v rámci APIV – Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a s agresivními 

projevy v chování – Mgr. Bc. Marie Krejčí – ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí 

27. – 28. 2. 2020 - Seminář s praktickým workshopem k prevenci syndromu vyhoření 

pedagogických pracovníků – ing. Renata Skýpalová, PhD. – hotel Buchlov 

22. 6. – 23. 6. 2020 – webinář „Komunikace rodina – škola“ – Mgr. Radoslava Žaludová 

 

 
Rozmisťovací řízení – ZŠ Žerotínova Valašské Meziříčí 

 

  

V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 39 žáků 9. ročníku, 4 žáci 8. 

ročníku a 4 žáci 7. ročníku. Na střední školy byli umístěni takto (stav k 30. 6. 2020): 

 

NÁZEV ŠKOLY POČET ŽÁKŮ 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí 3 

ISŠ COP Valašské Meziříčí 9 

SPŠ stavební Valašské Meziříčí 5 

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky Frenštát pod Radhoštěm 1 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí   6 

Gymnázium a střední zdravotnická škola Vsetín 1 

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 3 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 1 

Střední policejní škola Ministerstva vnitra Holešov 1 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí  (6-leté ) 4 



SŠ Kostka Vsetín 4 

Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm 1 

Mendelova střední škola Nový Jičín 1 

Střední a VOŠ zdravotnická Ostrava 1 

SUPŠ Sklářská Valašské Meziříčí 1 

SŠ technická a zemědělská Nový Jičín 1 

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 1 

SPŠ Hranice  1 

SŠ oděvní a služeb Vizovice 1 

SPŠ Otrokovice 1 

SOU Josefa Sousedíka Vsetín 1 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme řešili problémy související s kyberšikanou, 

psychickou šikanou a šikanou. Všechny případy byly zachyceny v počáteční fázi. Proběhlo několik 

jednání i se zákonnými zástupci žáků. Všechny případy jsou zapsány a zadokumentovány u MPSPJ 

nebo u výchovné poradkyně.  

V rámci výzkumu jsme se, jako škola, zapojili do dotazníkového šetření, které zkoumalo 

problematiku sociálně patologických jevů na naší škole. Ve srovnání se vzorkem zkoumaným 

v rámci kraje a celé republiky, jsme, jako škola, nedopadli nijak příznivě. Částečně to může být i 

tím, že někteří respondenti se k dotazníku nepostavili seriózně a informace zkreslili.  

 

Hodnocení práce s integrovanými žáky 

Koordinovanou spoluprací s KPPP, speciálními pedagogickými centry, výchovnou poradkyní, 

ředitelstvím školy, třídními učiteli a rodiči docházeli i v letošním školním roce zařazení žáci do 

reedukačních hodin, kde jim byla poskytována individuální péče při upevňování poznatků 

z vyučovacích hodin v rámci ŠVP. 

Do reedukační péče je zařazeno 52 žáků prvního i druhého stupně. Žáci zde mají možnost doplnit a 

upevnit si své znalosti, procvičit si učivo formou didaktických, pohybových nebo společenských 

her, rébusů, osmisměrek. Učí se zde také pracovat s emocemi a s únavou, se zpracováním domácí 

přípravy, procvičují si grafomotoriku, paměť, orientaci v prostoru a v rovině, komunikaci 

s vrstevníky. Vzhledem k širokému spektru SPU využívají speciální pedagogové nové, zajímavé 

pomůcky i ověřené způsoby nápravy při užívání činností na interaktivní tabuli. 

V letošním školním roce na škole začal pracovat školní speciální pedagog, podařilo se nám držet 

úroveň práce s integrovanými žáky na velmi dobré úrovni. Spolupráce třídní učitel, asistent 

pedagoga a výchovný poradce byla na výborné úrovni. 

Během školního roku 2019/2020 se pod vlivem nouzového stavu a následně nařízené plošné 

karanténě a uzavření škol, nedařilo pracovat s integrovanými žáky tak intenzivně, jak za běžného 

provozu. Hodně záleželo na spolupráci rodičů, třídního učitele a ostatních zainteresovaných 

subjektů. Úspěšná spolupráce byla navázána ve většině případů. Negativních případů bylo kolem 

pěti procent z celkového počtu integrovaných žáků. 

 

Hodnocení ŠVP 



Změny v ŠVP, které vyšly v platnost na začátku školního roku, se ukázaly být pozitivní. V letošním 

školním roce jsme se domluvili, že náš ŠVP dozná v průběhu hlavních prázdnin menších změn a to 

především na prvním stupni. V průběhu školního roku jsme přepsali náš ŠVP do systému InSpis.  

 

Údaje o průběhu a výsledku kontrol  

       

V tomto školním roce nebyla provedena žádná kontrola. 

 

Protokoly o provedených kontrolách staršího data jsou uloženy u ředitele školy a na vyžádání 

jsou připraveny k nahlédnutí. 

  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

OPVVV 

APIV 

Erasmus+ - společné historické kořeny s Bulharskem 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

      

Ve školním roce 2019/2020 jsme využili projektu Zlínského kraje APIV. V rámci této výzvy jsme 

využili několik aktivit, podporující především pedagogické pracovníky a zvyšování jejich 

odbornosti.  

 

 

B)  Organizace školního roku 2019 – 20120 

ředitel školy: Mgr. Milan Knápek 

Stará se o: 

personální oblast, uzavírání smluv a dohod, řád školy a změny v něm, pedagogickou a 

hospodářskou dokumentaci školy, kontrolní a řídící činnost na škole, rozvrh vyučovacích hodin, 

vedení ŠD a ŠK. 

 

statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Stromšík 

Zabezpečuje: 

 kontrolní a řídící činnost, plynulou práci školy - zastupování,  dozory,  dokumentace školy, nadační 

fond, metodické orgány výchovy, volbu povolání, BOZP, chování za mimořádných situací. 

 

zástupce ředitele pro ekonomiku: Karla Nejezchlebová 

Provádí: 

hospodaření školy, inventarizaci majetku, evidenci materiálů, administrativu školy, korespondenci, 

rozmnožování materiálů, nemocnost, OČR, výplaty mezd apod. Vede účetní evidenci, fakturace a 

pokladnu. 

 



vedoucí školní jídelny: Ludmila  Papežová 

Zajišťuje: 

 kontrolní a řídící činnost na úseku ŠJ, vede dokumentaci včetně VHČ, zastupuje  

v nepřítomnosti hospodářku školy. 

 

vedoucí vychovatelka: Petra Plánková, DiS. 

Koná: 

kontrolní a řídící činnost ve školní družině a školním klubu.                                                         

 

výchovný poradce: Mgr. Jarmila Povalová 

Pomáhá při: 

volbě povolání,  problémovým a talentovaným žákům, sleduje a eviduje diagnostikované žáky PPP, 

zařazuje integrované žáky pro AND (logopedie, individuální péče). Vede 

a koordinuje práce pracovníka zodpovědného za provádění a koordinaci preventivních aktivit v 

oblasti prevence zneužívání návykových látek, sleduje projevy zneužívání návykových látek. 

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Milan Knápek 

Zabezpečuje: 

Nabídku a organizaci přednášek a školení s tématikou prevence, vede evidenci jednání s rodiči a 

žáky, spolupracuje s třídními i ostatními učiteli při řešení problémů. Pravidelně se účastní školení a 

přednášek, spolupracuje s PPP. 

 

školník: Jaroslav Otáhal 

Pečuje o: 

údržbu základní školy. Kontroluje a řídí činnost na hospodářském úseku. 

 
 
TŘÍDNICTVÍ 

TŘÍDA VYUČUJÍCÍ 

1.A Lucie Pavlůsková 

1.B Lenka Danková 

2. A Lenka Příleská 

2. B Jindřiška Váňová 

3. A Alena Hrachovcová 

3. B Irena Bušová 

4. A Šárka Konupčíková 

4. B Hana Běťáková 

5. A Gábina Vránová 

5. B Martin Palát 



5. C Dagmar Dohnalová 

6. A Aleš Linduška 

6. B Soňa Miková 

7. A Jana Kašparová 

7. B Hana Horáková 

8. A Irena Pollaková 

8. B Ivana Machová 

9. A Andrea Masaříková 

9. B Lenka Senohrábková 

 
 
 
Ostatní vyučující: 
Mgr. Jana Šošolíková - výuka VV 
Mgr. Aleš Linduška – výuka ČJ, D 
Bc. Jaromír Kužela – výuka HV           
Mgr. Jarmila Povalová – výchovná poradkyně 
Mgr. Michal Papež – výuka ICT, správce sítě, správce webových stránek 
Mgr. Dana Ondřejová – Aj 
Mgr. Simona Holčáková 
                                                                                                                              
Vychovatelky:   
Petra Plánková, DiS – vedoucí vychovatelka 
Vlasta Palátová  –  vychovatelka 
Zuzana Pernická – vychovatelka 
Mgr. Lucie Vlčková – vychovatelka 
Tereza Lípová - vychovatelka 
 
 
 
 
 

Asistenti pedagoga 
Irena Válková 
Karin Večeřová 
Tereza Lipová 
Bohdana Laibnerová 
Jana Dřímalová 
Hana Pernická 
Irena Mikelová 
Renata Dokoupilová 
                                                            
 

Metodické orgány 
 

PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

1. - 3. ročník Mgr. Lenka Danková 

4. - 5. ročník Mgr. Martin Palát 
Cizí jazyk 

Mgr. Simona Holčáková 

Český jazyk 
Mgr. Irena Pollaková 



Matematika 
Mgr. Lenka  Senohrábková 

Zeměpis 
Mgr. Soňa Miková 

Dějepis 
Mgr. Irena Pollaková 

Přírodopis 
Mgr. Michal Papež 

Fyzika 
RNDr.. Jana Kašparová 

Chemie 
Mgr. Andrea Masaříková 

Výtvarná výchova 
Mgr. Jana Šošolíková 

Občanská výchova 
Mgr. Hana Horáková 

Tělesná výchova 
Mgr. Soňa Miková 

 

Hlavní úkoly metodických sdružení pro rok  2019/2020 

1. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 

2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. 

Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 

3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy 

školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným 

vedením školy. 

4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 

6. Práce na školním vzdělávacím programu 

Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde 

spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a 

výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 

 

Úkoly předsedů předmětových komisí: 

- Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy 

a výročních zpráv. 

- Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. 

- Vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční 

zprávy a evaluaci školy.  

- Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. 

- Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.  

- Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.  

- Navrhují osobní příplatky a odměny členům PK.  

 

 

   Koordinátoři ŠVP 

Hlavní koordinátor a koordinátor pro I. stupeň:  Mgr. Lenka Danková 



Koordinátor pro II. stupeň:                Mgr. Zdeněk Stromšík 

                                                   

 

Organizace školního roku 2019 – 2020 

 

 

Název akce Datum Den 

Nástup pedagogických pracovníků 23. 8. 2019 pátek 

Zahajovací pedagogická rada 2. 9. 2019 pondělí 

Zahájení školního roku   2. 9. 2019   pondělí 

Pracovní porada   2. 9. 2019 pondělí 

Schůzka Rady rodičů   10. 9. 2019 úterý 

Plenární schůze rodičů   10. 9. 2019 úterý 

Plavba pro předškoláky 17. 10. 2019 čtvrtek 

Podzimní prázdniny 29. – 30. 10. 2019 Úterý, středa 

Pedagogická rada 11. 11. 2019 pondělí 

Schůzka rady rodičů 12. 11. 2019 úterý 

Třídní schůzky 12. 11. 2019 úterý 

Plavba pro předškoláky 14. 11. 2019 čtvrtek 

Plavba pro předškoláky 5. 12. 2019 čtvrtek 

Vánoční zvonkování  5. 12. 2019 čtvrtek 

Vánoční jarmark  12. 12. 2019 čtvrtek 

Vánoční prázdniny                      21. 12. 2019 – 5. 1. 

2020 

Sobota, 

neděle 

Plavba pro předškoláky 9. 1. 2020 čtvrtek 

Pedagogická rada 13. 1. 2020 pondělí 

Schůzka Rady rodičů 14. 1. 2020 úterý 

Třídní schůzky 14. 1. 2020 úterý 

Konec I. Pololetí 30. 1. 2020 čtvrtek 

Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 pátek 

Plavba pro předškoláky 20. 2. 2020 čtvrtek 

Jarní prázdniny 3. 3. – 8. 3. 2020 Pondělí, 

neděle 

Lyžařský výcvik Dle podmínek  

Uzavření škol, zahájení distanční výuky 11. 3. 2020 středa 



Zápis žáků do 1. Ročníků 16. 4. 2020 čtvrtek 

Velikonoční prázdniny 9. – 13. 4. 2020  

Pedagogická rada 20. 4. 2020 pondělí 

Výuka pro žáky 9. ročníků 11. 5. 2020 pondělí 

Výuka pro 1. stupeň 25. 5. 2020 pondělí 

Závěrečná Pedagogická rada 16. 6. 2020 pondělí 

Konec školního roku 26. 6. 2020 pátek 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020  

Zahájení školního roku 2020 – 2021           1. 9. 2020 úterý 

    

                                                                                                                              

Organizační porady pedagogických pracovníků 

Proběhnou každé první pondělí v měsíci. Začátek je stanoven na 14,00 hodin ve sborovně školy. 

Porady s pracovníky ŠD pak v úterý od 8,00 hodin ve sborovně. 

 

Porady rozšířeného vedení školy 

Budou svolávány podle aktuální potřeby vždy před pracovní poradou v ředitelně. Zúčastní se ŘŠ, 

ZŘŠ, vedoucí ŠD, EZŘŠ, VP, metodik prevence.  

 

Pracovní porady provozních pracovníků 

 Budou svolávány podle potřeby z hlediska důležitosti a charakteru úkolů. 

 

Konzultace vyučujících pro žáky 

Každý pedagogický pracovník si určí konzultační hodiny pro žáky, které budou vyvěšeny na 

webových stránkách školy. V daném termínu budou vyučující plně k dispozici žákům. Tyto hodiny 

budou vyhrazeny jak individuálním, tak skupinovým schůzkám. 

 

 

Třídní schůzky s rodiči: 

  

  10. 9. 2019 – plenární shromáždění, schválení nadačního příspěvku, individuální konzultace dle 

potřeby rodičů 

12. 11. 2019  - třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

14. 1. 2020   - třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

21. 4. 2020 – třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

16. 6. 2020 – individuální pohovory s vyučujícími a TU 

Naplánované třídní schůzky neproběhly z důvodu vyhlášení nouzového stavu. 



Tradiční akce školy: změna akcí vyhrazena, webové stránky školy 

Akce sportovní a kulturní – dle kalendáře sportovních soutěží, dle nabídek  

                                              

C) Údaje o žácích, prospěchu a výchovných opatření za školní rok 2019 - 2020 

 

Údaje o počtech žáků, tříd 

V tomto školním roce navštěvovalo školu na konci školního roku 395 žáků v 19 třídách. Bylo to o 5 

žáky více než v loňském roce.  

Počty žáků k 31. 8. 2020 

  

Přehled vývoje počtu tříd, žáků 

 

Žáci do 1. tříd jsou zařazováni na základě zápisu do 1. tříd. V tomto roce opět počet zapsaných dětí 

umožnil otevřít dvě první třídy. Obě třídy jsou co do počtu žáků vyrovnané. 

Případné změny – odchody a příchody žáků v průběhu školního roku - jsou prováděny po domluvě s 

rodiči a školami, ze kterých žáci přicházejí nebo kam odcházejí. Bohužel, vzhledem k praktikám 

přijímání na střední školy je v současnosti náročný přístup k talentovaným žákům nevýhodou, 

kterou je třeba řešit jednotnou klasifikací pro všechny žáky školy. Je evidentní, že to vede ke snížení 

motivace talentovaných žáků i jejich učitelů.  

Žákům s poruchami učení je věnována péče nejen individuálním přístupem ve vyučovacích 

hodinách, ale i individuálním doučováním ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem a 

Pedagogicko psychologickou poradnou. Po dohodě s těmito útvary a rodiči jsou také pro žáky 

integrované vypracovány individuální plány. V tomto roce bylo integrováno 52 žáků. 

 

Úvazky asistenta pedagoga: 

 

JMÉNO ÚVAZEK 

asistent               0,6389 

asistent                        0,8889                              

asistent 0,75 

asistent 0,6389 

asistent 0,75 

asistent 0,5 + 0,5 

asistent 0,5 

asistent 1,0 

 

Počty žáků:  

 

Šk. rok 

Počet tříd 
Celkový počet 

žáků 

Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele 

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

19 19 390 395 20,47 20,78 12,16 12,34 

 

Zapsaní a zařazení žáci: 

 

Školní rok 2018/19 Školní rok 2019/20 

Zapsaní do 1. 

třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do 1. třídy 

Zapsaní  

do 1. třídy 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 

59 4 49 56 10 32 



 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání  

celkový prospěch žáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled výchovných 

opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), počty zameškaných a 

neomluvených vyučovacích hodin. 

 

 

Přehled prospěchu žáků ve školním roce  

 

 
Počet žáků  

Prospělo 

s vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

Ročník 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

1. 49 33 40 32 9 1 0 0 

2. 44 48 35 47 9 1 0 0 

3. 47 45 32 31      15 14 0 0 

4. 50 49 30 29 20 20 0 0 

5. 53 52 34 38 19 14 0 0 

I. stupeň    243    227     171 177 72 50 0 0 

6. 35 51 12 30 23 21 0 0 

7. 41 34 9 18 32 16 0 0 

8. 41 41 11 16 30 24 0 2 

9. 30 42 15 18 15 25 0 0 

II. stupeň    147     168 82 82     78 96 0 2 

Celkem     390     395     218 259     150 146 0 2 

 

Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování 
 

Počet 

2 1 

3 0 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2018/19 

Celkem školní rok 

omluvených neomluvených 

celkem Ø na 1 žáka celkem 

8775 22,22 0 

 

 

Stručná statistika kázeňských opatření a pochval 

 

Název výchovného opatření počet 

Napomenutí třídního učitele 1 

Důtka třídního učitele 0 

Důtka ředitele školy 0 

Snížený stupeň z chování (2) 1 

Snížený stupeň z chování (3) 0 



Pochvala třídního učitele 1 

Pochvala ředitele školy 4 

Poznámka: Ve druhém pololetí školního roku byla vedena výuka distančním způsobem, nebyla 

povinná, a proto výstupy v těchto statistikách nejsou zcela relevantní a mají spíš jen informativní 

charakter. Výuku na dálku neakceptovalo žádným způsobem asi 5% žáků. A to i přesto, že rodiče 

byli několikrát vyzýváni ke spolupráci, byly jim nabízeny různé způsoby komunikace a vyzvedávání 

domácích úkolů. 

 

 

Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Předpokládaný vývoj školy (projekty, dopady demografického vývoje) 

 

Škola je plně zabezpečená materiálně pro plnění své výchovně vzdělávací funkce. Hlavní objekt 

školy, postavený v roce 1978, je udržován dle finančních možností školy. V minulých letech byl 

opraven venkovní plášť budovy a byla vyměněna okna. Celou akci, která stála bezmála 12 miliónů 

korun, financovalo město Valašské Meziříčí, jako zřizovatel školy. Na další léta máme připraveno 

ještě několik projektů, které se budou realizovat podle finančních možností zřizovatele, popřípadě 

z nějakých projektů.  

 

Orientace práce pro příští školní rok 2020 – 2021: 

 

- naplnit dvě třídy 1. ročníku 

- výuka dle vlastního ŠVP  dle úprav k 1. 9. 2020   

- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP 

- pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z ESF 

- přizpůsobit ŠVP prostředí a podmínkám školy, profilace školy, zamyslet se nad cíli a metodami 

výuky 

- zvýšenou pozornost věnovat prevenci proti kriminalitě a drogám  

- zabezpečit pro všechny ročníky: škola v přírodě, lyžařský výcvik 

- vybavení školy moderní technikou (interaktivní tabule, počítačová technika, …) 

- stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy 

- pokračovat ve výsadbě zeleně v areálu školy 

- v rámci rozpočtu města udělat úpravy interiéru školy 

- provést revitalizaci školního hřiště 

- vytvářet pozitivní obraz o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy a 

širokou veřejnost 

 

 

Zhodnocení a závěr  

 

Protože předcházející část zprávy pokládáme za dostatečnou a navíc lze další údaje o naší práci 

poznat z našich www stránek (www.zszerotinova.cz), bude závěrečná část krátká: 

 

 

Za nejdůležitější výstupy školního roku 2019/2020 považuji: 

 

- plné respektování základních pravidel chování a jednání všemi účastníky vzdělávání (žáky, 

pedagogy, ostatními zaměstnanci i rodiči) a tím vytváření příznivého klimatu spolupráce 

uvnitř školy 

http://www.zszerotinova.cz/


- udržení takových vzdělávacích výsledků školy, které vytváří respekt jak rodičovské, tak i 

odborné veřejnosti k činnosti naši školy 

- zvládnutí distančního vzdělávání v průběhu karantény a nouzového stavu 

- kvalitní spolupráce se zřizovatelem 

- zachování a udržení rozsahu péče o žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy a o žáky 

nadané 

- zajištění zájmu žáků a rodičů z širokého okolí o naši školu a tím zajištění ekonomické a 

personální stability 

- Prohlubování poznatků o inkluzivním vzdělávání žáků 

 

 

 

Poznámka: V příštím školním roce se všichni vyučující budou muset zaměřit na zjišťování znalostí 

jednotlivých žáků a poté těmto znalostem přizpůsobit obsah výuky v aktuálním školním roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) Pololetní účetní uzávěrka k  30. 6. 2020 
      

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



E) Výroční zpráva školní družiny ve školním roce 2019/20 

 

 
Tento školní rok 2019/2020 byl velmi zvláštní a nestandartní. Pro velký zájem o ŠD bylo opět 

otevřeno 5 oddělení. Došlo k personálním změnám, od 1. září 2019 odešla vychovatelka Julie 

Bartoňková a na její místo přišla Tereza Lipová. 

Do ŠD bylo zapsáno 150 dětí, z toho 79 chlapců a 71 dívek. Provoz školní družiny byl zajištěn pro 

žáky 1. - 5. třídy, a to v ranním bloku od 6.00 – 7.40 hodin a v bloku odpoledním od 11.30 - 16.30 

hodin. 

Tento školní rok hodnotím jako velmi úspěšný do doby než se kvůli COVID 19 vše zastavilo. Hned 

na začátku školního roku jsme pro velký úspěch reprezentovali školu a město na festivalu divadla 

pro děti na Slovensku ve městě Čadca s muzikálem „Ať žijí duchové“, v němž hrály děti ze 

školního divadla Žert a Žertík, který vede p.vychovatelka Petra Plánková a Vlasta Palátová.  

Začátek roku byl díky počasí krásně využitý na naší skvělé zahradě. Sbírali jsme jablka, krájeli je, 

sušili, odšťavňovali – Žerotínka je BIO. Děti se učily jak pracovat na zahradě a jak si užívat a 

zpracovat dary, které nám dá. 

Celoroční projekt a téma bylo cestování – „Letem světem s družinou“. Děti si vyrobily cestovatelské 

deníky a sbíraly znalosti a zážitky z cest. Hlavní hrdina a cestovatel Jožka Všudybyl nám nechával 

vzkazy, emaily a dopisy z cest a my poznávali různé země a jejich tradice. Hned v září to bylo 

Slovensko. Paní vychovatelka Zuzka pochází ze Slovenska a byla to její srdeční záležitost a bylo to 

vidět. Učili jsme se jazyk, hymnu a vlajku. Ochutnali výborné slovenské dobroty a jídla. Zahráli si 

fotbalový turnaj mezi Slovenskem a Českem. Dokonce se děti učili klobúkový tanec. To byl úžasný 

rozjezd v našem cestování. Následovala Amerika a její tradice včetně talentové soutěže „Družina 

má talent“. V lednu jsme navštívili Grónsko a v únoru temperamentní Španělsko. Budeme v tom to 

tématu pokračovat i příští školní rok. 

Krásným a důležitým projektem a dobrým skutkem jsou návštěvy do Seniorparku a Hospicu ve 

Valašském Meziříčí. P.vychovatelka Vlasta Palátová celý školní rok docházela do Seniorparku i 

s dětmi, kde seniorům zpívali, hráli divadlo či četli, vždy se to potkalo s velkým ohlasem a vždy se 

naše děti těší. Projekt se jmenuje  „Hodinový vnuk (vnučka)“ a jeho cílem je společné trávení 

volnočasových aktivit dětí se seniory. Keramický kroužek pod vedením p.vychovatelky Zuzany 

Pernické docházel do Hospicu, kde se seniory tvořili z hlíny. Ta radost a propojení   generací je 

nepopsatelné a učí děti toleranci, pomáhaní a respektu. 

Tak jako každý rok jsme dětem nabídli spoustu aktivit dle tematického plánu, zapojili jsme se i do 

celoškolských projektů, městských projektů a dodržovali jsme nejen naplnění našeho ŠVP a 



celoročního plánu pro daný školní rok, ale zúčastnili jsme se i spousty akcí navíc, které se během 

roku naskytly. Bohužel jsme v březnu museli naše plány pozastavit. Ale do té doby jsme využívali 

výstavy v zámku Žerotínů a v KZ. Letos jsme začali chodit i do kina na pohádky a filmy a budeme 

v tom pokračovat i příští rok. V zimních měsících jsme pravidelně navštěvovali herny Vrtule a FIT 

32. Herna Vrtule je zaměřena na logickém a vzdělávací hry a FIT 32 zase na společenské a 

sportovní, děti si mohly vyzkoušet od kulečníku po ping pong.  

Děti po celý rok procvičovaly pohybové či kreativní dovednosti,  získaly nové vědomosti a určitě si 

i zlepšily manuální zručnost spojenou s estetickým cítěním. Velký úspěch měla naše účast na 

výtvarných soutěžích, kde jsme se zúčastnili soutěže „O nejkrásnější vánoční ozdobu “ , kde jsme 

získali cenu. Pro velký úspěch jsme se opět zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěži „ Lidice“, kde 

naše výtvarné a keramické výrobky uspěly v obrovské konkurenci a získaly opět čestné uznání. 

Další účast na soutěžích bohužel letos nevyšla z důvodu karantény.  

Pravidelně navštěvujeme v rámci dne otevřených dveří místní hasiče, dopravní hřiště, dětskou 

knihovnu s výukovými programy a Ekocentrum. 

Další akce, které proběhly byl „Karneval“, plný soutěží, her na téma cestování. Byla to velmi 

úspěšná akce a dětem se moc líbila. Již tradiční „Dřevohrátky“, kde se děti učí zručnosti a práci se 

dřevem pod dohledem zkušeného odborníka z praxe.  

Pro naplnění výchovně-vzdělávací činnosti byla v tomto roce využívána malá výtvarná místnost, 

kde byl keramický kroužek a školní hřiště se zahradou, kde se uskutečňovaly  různé akce z 

celoročního plánu (viz níže) a využívaly se především velmi oblíbené koloběžky, sportovní materiál 

a hry na ven zakoupené, příp. v rámci zábavy a úspory i vlastnoručně vyrobené.  

V tomto školním roce jsme pokračovali v pravidelné činnosti několika kroužků. Velké oblibě se těší 

elektro kroužek, kde se děti učí technickým znalostem a hlavně zručnosti. Dále tanečně-folklórní 

kroužek, kde se učí písničky, taneční kroky, ale hlavně vnímání tradic našeho regionu. Děti 

vystoupily jak na Vánočních trzích. Důležitými pilíři kroužků ve školní družině jsou neodmyslitelně 

keramický kroužek pod vedením p.vychovatelky Zuzany Pernické. O kroužek je velký zájem a slaví 

úspěchy. Každoročně jejich výrobky jsou žádany jako i prezentace školy. Další důležitým pilířem je 

školní divadlo „Žert“ pro děti ze 4. a 5. tříd pod vedením p.vychovatelky Petry Plánkové a divadelní  

přípravka „Žertík“, která je určena dětem od 1., 2. a  3. tříd p.vychovatelky Vlasty Palátové. Mladí 

herci reprezentují naší školu jak v muzikálu, který reprízují a sklízí úspěch, ale i při jiných 

vystoupeních. Muzikál „Ať žijí duchové“ byl oceněn i na divadelním festivalu v Hovězím. Nyní je 

zapojen do projektu Erasmus ve spolupráci s bulharskou školou v Seglievu.  



Kromě těchto akcí jsme se  zapojili do vyrábění na vánoční Zvonkování, zhotovení dárečků pro děti 

k zápisu. Děti se zapojily do výzdoby školy, např. zkrášlení schodiště s tématikou moře.  

Je nám líto, že náš rozjetý rok byl zastaven neovlivnitelnou situací, ale založily jsem virtuální 

nástěnku, kde jsme dávaly dětem návody a rady na tvoření a děti nám tam posílaly své výrobky a 

obrázky. Těšíme se, že v dalším školním roce budeme moct udělat ještě více akcí a projektů. 

Děti během roku odcházely po dohodě s rodiči tedy do různých kroužků pořádaných školou nebo 

jinými organizacemi. Vychovatelky vycházely maximálně vstříc požadavkům rodičů. O všech 

akcích se rodiče dozvídali i našich webových stránkách, o které se starala p.vychovatelka Lucie 

Vlčková. Naše ŠD vycházela vstříc i dětem, které mají speciální potřeby. Poděkování patří i 

asistentkám pedagoga, díky kterým jsme se mohli zúčastnit různých akcí a byly nedílnou součástí 

naší ŠD. Vážíme si vzájemné důvěry a spolupráce s rodiči, učiteli a učitelkami i vedením školy. 

                                                                                                                           

                                                                                                    

 

Celodružinové akce – školní rok 2019/2020 

 

Celý školní rok se ponese v duchu cestování „ Letem celým světem“.  Budeme se zastavovat 

v různých zemích a zajímat se o jejich kulturu a jazyk. Vyvrcholení cestování bude na konci 

školního roku vyhodnocení naší hry. 

 

Září 

 

„Hola, hola, škola volá “ – sebepoznávání, hry na zahradě ZŠ 

 Dopravní hřiště – dopravní pravidla v praxi 

„Letem celým světem“ – seznámení s celoroční hrou a zahájení 

13.9. Hasiči – návštěva hasičské stanice 

22.9. Den bez aut – diskuse 

Výzdoba školní družiny – poprázdninové tvoření 

 

Říjen 

 

1.10. Mezinárodní den seniorů 

              Dopravní hřiště 

 Výroba dárečků pro řidiče k akci Dětská policie 

„Barevný podzim“ – všímáme si přírody kolem nás,  

             „Den na Slovensku“ hry, soutěže a poznávání 

„Strašidýlkové tvoření“, povídání 

       20.10. Den stromů – encyklopedie, poznávání na zahradě, diskuse 

 

Listopad 

 

        „Listohraní“ pozorování přírody, tvoření na téma podzim 

 „Návštěva Spojených států Amerických“ – hry, soutěže, poznávání 

             „Družinová talentmánie I.“ – pěvecké, taneční a jiné dovednosti dětí v soutěži ŠD 



„Dřevohrátky“ - práce se dřevem ve spolupráci s žáky SPŠ stavební ve VM 

16.11. Mezinárodní den tolerance – diskuse a hry 

21.11. Světový den pozdravů – etiketa, různé zvyky  

Workshop s keramikou 

 

 

Prosinec 

„Vááánoce, Váááánoce přicházejí....“ - vánoční vyrábění, výroba ozdob – město,  

             „Vánoce-čas splněných přání“ – besedy, četba, vánoční tvoření a vyrábění na jarmark 

 Vánoční jarmark a Zvonkování ve škole – výroba a prodej výrobků ŠD 

„Čertovský turnaj“ 

Vánoční pohádka - promítání 

 

Leden 

 

„Zimní hrátky“ - zimní hrátky na sněhu i bez 

             „Den v Grónsku“ 

             Čím chci být – diskuse, anketa a malování a hry 

Kino 

Návštěva herny 

Workshop s keramikou 

 

Únor 

 

„Den ve Španělsku“ – poznávání a hry 

 Masopust – povídání, poznávání 

       „Maškarní karneval“ – karneval s programem, karnevalové vyrábění, masky …. 

Návštěva herny 

Workshop s keramikou. 

Lyžařský výcvik 

 

Březen 

 

 „Piráti a pirátky“ - výroba dárečků k zápisu 

 „Velikonoční čas“ - velikonoční vyrábění 

 „Den ve Francii“ – soutěže, hry a poznávání 

 „Čteme rádi“ - návštěvy knihovny s výukovým programem 

„Módní show“ – družinová módní přehlídka 

21.3. Světový den poezie 

22.3. Světový den vody 

Workshop s keramikou 

 

              Duben 

 

„Jaro je tady“  - Ekocentrum – dle nabídky 

Dopravní hřiště – otevíráme řidičskou sezonu 

Výroba dárečků pro řidiče na akci Dětská policie 

„Den v Japonsku“ hry, soutěže a poznávání 

7.4. Světový den zdraví - diskuse 

       22.4. Den Země 



 

Květen 

 

„Maminka“ -  vyrábění ke Dni matek 

 Dopravní hřiště a Dětská policie 

„Den v Arábii“ – přednáška, hry a soutěže 

4.5. Den Star Wars – hry a soutěže 

25.5. Den Afriky 

 

Červen 

1.6. Den dětí – zábavné odpoledne 

5.6. Světový den životního prostředí 

Dopravní hřiště 

„Všude dobře doma nejlíp“ - vyhodnocení celodružinové hry  

„Hurá na prázdniny“ – rozloučení, poděkování, hry, sběr odpadků na hřišti a zahradě



 


